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هادة العلوم

)

حتضري بوابة التعلين الوطنية ]عني[
الصف الرابع ابتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أهدافىالتعلومىفيىالمملكة
 -1غشط اٌؼم١ذح اإلسالِ١خ اٌظذ١ذخ ٚاٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌّف١ذح ٚاالتجب٘بد ٚاٌم ُ١اٌّشغٛثخ ٌذ ٜاٌطالة
ٌ١شجٛا سجبالً -أٔ ٚسبء فبٌّ٘ ٓ١ذٚسُ٘ ف ٟاٌذ١بحٚ ،اػ ٓ١ثؼم١ذتِ ُٙذافؼ ٓ١ػٕٙب ٚػبٍِ ٓ١ف ٟضٛئٙب ٌخ١ش
اٌذٔ١ب ٚا٢خشح ِؼب.
 -2تٛف١ش اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌالصِخ ٌتط٠ٛش اٌّجتّغ التظبد٠ب ٚاجتّبػ١ب ٚثمبف١ب ثّب ٠خذَ خطط اٌتّٕ١خ اٌطّٛدخ
ف ٟاٌٍّّىخ ٠ٚذفغ ٘زٖ اٌخطط ِٓ ٔجبح إٌٔ ٝجبح.
 -3اٌذشص ػٍِ ٝظٍذخ اٌفشد ٚاٌجّبػخ ِؼب  ،ف٠ ٛٙجتغِ ٟظٍذخ اٌفشد ِٓ خالي تؼٍ ّٗ١تؼٍّ١ب وبف١ب ِف١ذا ٌزاتٗ
 ،وّب ٠جتغِ ٟظٍذخ اٌجّبػخ ثبإلفبدح ِّب ٠تؼٍّٗ األفشاد ٌتط٠ٛش اٌّجتّغ ثظٛست: ٓ١
 .خالي اإلسٙبَ ف ٟاإلٔتبج ٚاٌتّٕ١خ
األِ١خ ٔٚ ،شش اٌٛػٟ

أ ) ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ

ة ) غ١ش ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ خالي اٌمضبء ػٍٝ

ٌذ ٜجّ١غ أثٕبء األِخ ثشىً ٠ضّٓ ٌ ُٙد١بح ٚاػ١خ ِستٕ١شح
ٚدٚسا أوثش فبػٍ١خ ف ٟثٕبء ِجتّؼبت. ُٙ

أهدافىتعلومىالمرحلةىاالبتدائوة
 -1غررشط اٌؼم١ررذح اإلسررالِ١خ اٌظررذ١ذخ فررٔ ٟفسر ٗ١اٌطفٍرخ ٚسػب٠تٙرب ثتشث١ررخ إسررالِ١خ ِتىبٍِررخ ،فرر ٟخٍمٙرب،
ٚجسّٙبٚ ،ػمٍٙبٌٚ ،غتٙبٚ ،أتّبئٙب إٌ ٝأِخ اإلسالَ.
 -2تذس٠ت اٌطبٌجبد ػٍ ٝإلبِخ اٌظالحٚ ،األخز ثآداة اٌسٍٛن ٚاٌفضبئً .
 -3تّٕ١خ اٌّٙبساد األسبس١خ اٌّختٍفخ ٚخبطخ اٌّٙبسح اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌّٙبسح اٌؼذد٠خٚ ،اٌّٙبساد اٌذشو١خ .
 -4تض٠ٚذ اٌطبٌجخ ثبٌمذس إٌّبست ِٓ اٌّؼٍِٛبد فِ ٟختٍف اٌّٛضٛػبد .
إٌؼَُٚ ،تٕفرغ
 -5تؼش٠ف اٌطبٌجخ ثٕؼُ اهلل ػٍٙ١ب فٔ ٟفسٙبٚ ،ف ٟث١ئتٙب االجتّبػ١خ ٚاٌجغشاف١خ ٌتذسٓ استخذاَ ِّ
ٔفسٙب ٚث١ئتٙب .
 -6تشث١خ رٚل ٓٙاٌجذ٠ؼٚ ،ٟتؼٙذ ٔشبط ٓٙاالثتىبسٚ ،ٞتّٕ١خ تمذ٠ش اٌؼًّ اٌ١ذٌ ٞٚذ. ٓٙ٠
 -7تّٕ١خ ٚػ ٟاٌطبٌجخ ٌتذسن ِب ػٍٙ١ب ِٓ اٌٛاججبد ِٚبٌٙب ِٓ اٌذمٛق

ف ٟدذٚد سرِّٕٗ ٚخظربئض اٌّشدٍرخ

اٌت ٟتّش ثٙب ٚ ،غشط دت ٚطٕٙب ٚ ،اإلخالص ٌٛالح أِش٘ب .
 -8ت١ٌٛذ اٌشغجخ ٌذ ٞاٌطبٌجبد ف ٟاالصد٠بد ِٓ اٌؼٍُ إٌبفغ ٚاٌؼًّ اٌظبٌخ ٚتذس٠ج ٓٙػٍ ٝاالسرتفبدح ِرٓ أٚلربد
اٌفشاؽ .
 -9إػذاد اٌطبٌجخ ٌّب ٘ ٍٟ٠زٖ اٌّشدٍخ ِٓ ِشادً د١بتٙب.
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االهدافىالعامةىلمادةىالعلومى
 -1تشس١خ اٌؼم١ذح اإلسالِ١خ فٔ ٟفٛط اٌطبٌجخ .
ِ -2سبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝوست اٌذمبئك ٚاٌّفب٘ ُ١اٌؼٍّ١خ ثظٛسح ٚظ١ف١خ .
ِ -3سبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝوست ٚتّٕ١خ اٌّٙبساد اٌؼمٍ١خ إٌّبسجخ ثظٛسح ٚظ١ف١خ .
ِ -4سبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝوست االتجب٘بد ٚاٌمٚ ُ١اٌؼبداد إٌّبسجخ ثظٛسح ٚظ١ف١خ .
ِ -5سبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝوست ِٙبساد ػٍّ١خ ٚػٍّ١خ ِٕبسجخ ثظٛسح ٚظ١ف١خ .
ِ -6سبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝتزٚق اٌؼٍُ ٚتمذ٠ش اٌؼٍّبء ٚدٚسُ٘ ف ٟتمذَ اٌؼٍُ .

أهدافىتدروسىمادةىالعلوم

 -1تؼّ١ك ِف َٛٙاٌج١ئخ ػٕذ اٌّتؼٍّرخ ٚتّٕ١رخ لرذساتٙب ِٙٚبساتٙرب ِرٓ خرالي اٌٛظربئف اٌىجرشٌّ ٜىٔٛبتٙرب
اإلد١بئ١خ ٚثؼض اٌتفربػالد اٌتر ٟترشثط ٘رزٖ اٌىبئٕربد ثجؼضرٙب ٚثبٌّىٔٛربد اٌالإد١بئ١رخ لظرذ تٛػ١تٙرب
ثضشٚسح ادتشاَ اٌج١ئخ ٚإلٕبػٙب ثبٌّسبّ٘خ ف ٟدّب٠تٙب
 -2تؼش٠ف اٌّتؼٍّخ ثذٕ٠بِ١خ اٌظٛا٘ش اٌجٌٛٛ١ج١خ اٌخبسج١خ ٚتّٕ١خ لذساتٙب ِٙٚبساتٙب لظذ تّىٕٙ١رب ِرٓ
إدسان ِف ِٟٛٙاٌضِبْ ٚاٌّىربْ فر ٟاٌجٌٛٛ١ج١رب ٚسثرط ثؼرض ٘رزٖ اٌظرٛا٘ش ثبٌترذث١ش اٌّؼمرً ٌٍّرٛاسد
اٌطج١ؼ١خٚ ،ثبٌتبٌ ِٓ ٟاتخبر ِٛالف ِسؤٌٚخ ٚثبثتخ ٌٍذفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ.
 -3تض٠ٚررذ اٌّتؼٍّ رخ ثّؼرربسف ػٍّ١ررخ دررٛي اٌتغز٠ررخ ٚٚظرربئف االلت١رربد ٚتّٕ١ررخ لررذساتٙب ِٙٚبسات ٙرب لظررذ
تّىٕٙ١ب ِٓ تؼّ١ك ِؼشفتٙب ثجسّٙب ٚإػطبئٙب تشث١خ الت١بت١خ ٚطذ١خ سٍّ١خ.
 -4تؼّ١ك ِفب٘ ُ١اٌّتؼٍّخ اٌّشتجطخ ثٛظبئف اٌشثط ٚاٌتٛاٌذ ػٕذ اإلٔسبْ ٚتض٠ٚذ٘ب ثّفبّ٘١ب أ١ٌٚخ درٛي
إٌّبػرررخٚ ،تّٕ١رررخ لرررذساتٙب ِٙٚبساتٙررب لظرررذ اسرررتىّبي ِؼشفترررٗ ٌجسرررّٙب ٌّٚجررربدل اٌتشث١رررخ اٌظرررذ١خ
ٚاٌسىبٔ١خ.
 -5تؼش٠ف اٌّتؼٍّخ ثبٌظٛا٘ش اٌجٌٛٛ١ج١خ اٌجبطٕ١خ ف ٟػاللتٙب ثذٕ٠بِ١خ اٌىشح األسضر١خٚ ،تّٕ١رخ لرذساتٙب
اٌؼمٍ١خا ٚطمً ِٙبساتٙب لظذ تّىٕٙ١ب ِٓ تى ٓ٠ٛفىشح ٚاضذخ دٛي دشو١خ اٌىشح االسض١خ ٚتشو١جٙب.
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توزوعىمنكجىمادةىى(ىىىالعلومى)ىىىللصفىى(ىىالرابعىاالبتدائيى)ىالفصلىالدراديىاألولىى(1441هـ)ى
األسجٛع

٘1441/1/6ـ

٘1441/1/2ـ

األسبىع

الطروقةىالعلموة
األسجٛع

٘1441/1/16ـ

األسجٛع

٘1441/1/32ـ

٘1441/1/9ـ

تابعىالطروقةىالعلموة

٘1441/1/22ـ

األسبىع

٘1441/1/23ـ

الخالوـــــــــــا
األسبىع

تصنوفىالمخلوقاتىالحوة
األسجٛع

٘1441/2/18ـ

األسجٛع

٘1441/3/3ـ

األسبىع

األسجٛع

٘1441/2/13ـ

األسبىع

األسجٛع

٘1441/3/27ـ

٘1441/2/21ـ

٘1441/3/6ـ

األسجٛع

٘1441/4/11ـ

األسبىع

األسجٛع

٘1441/4/25ـ

17
18
ِؼٍُ/ح اٌّبدح
أ/

٘1441/5/7ـ

ادتكمالىالبرامجىالعالجوةىللطالباتىغورى
المتقناتىىلمعاوورىالتقووم
اٌّششف/ح اٌتشث٠ٛخ
أ/

٘1441/3/24ـ

العالقاتىفيىاألنظمةىالبوئوة
األسبىع

٘1441/4/4ـ

٘1441/4/8ـ

المعادنىوالصخورى
األسبىع

٘1441/4/18ـ

٘1441/4/22ـ

مراجعة

16

المـــــــــــــاء

٘1441/3/12ـ

٘1441/3/22ـ

التغوراتىفيىاألنظمةىالبوئوة
٘1441/4/15ـ

٘1441/2/25ـ

أجكزةىأجدامىالحووانات

مقدمةىفيىاألنظمةىالبوئوة
٘1441/4/1ـ

٘1441/2/7ـ

الحوواناتىالفقاروة

تابعىالحوواناتىالفقاروة
٘1441/3/17ـ

٘1441/2/11ـ

الحوواناتىالالفقاروة

تابعىالحوواناتىالالفقاروة
٘1441/2/28ـ

٘1441/1/27ـ

تابعىالخالوــــا
٘1441/2/4ـ

٘1441/2/14ـ

٘1441/1/13ـ

المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل
الدراسي األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي الثاني

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ
1441/25/24هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م
2222/21/19م

لبئذ/ح اٌّذسسخ
أ/

()3

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺨﻼﻳﺎ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
اﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ،ﺛﻢ اﺳﺄل
 -2اﻧﻈﺮ وأﺗﺴﺎءل  :أو ﺟﻪ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻄﻼب إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺗﺤﺖ " اﻧﻈﺮ وأﺗﺴﺎءل "
-3إﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم ؛
اﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻧﺒﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ،أو ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺗﻢ إﺣﻀﺎره ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ.
واﺣﺬر ﻋﻨﺪ ﻧﺰع اﻟﻨﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻤﺰروع ﻓﻴﻪ ،واﻛﺸﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺟﺬوره،
وﺷﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﺛﻢ اﺗﺒﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﻳ ﻠ ﺨ ﺺ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻤﺲ
33

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﻳﻘﺎرن ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﺨ ﻼ ﻳ ﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
33
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اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺪرس ﺑﻘﺮاءة اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ
اﻟﺼﻮر وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪرس.
ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﻣﻔﺮدة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﺪرس ﺛﻢ اﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﻤﻔﺮدة ﻓﻲ اﻟﺪرس ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﻻﺑﺪ أن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة واﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ .
ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﻛﻞ درس وﻳﻤﻜﻦ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ أﺧﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻲ .
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻔﺮدات وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺤﺘﻮى
ﻫﺬا اﻟﺪرس .
ﻳﻄﻠﺐ ﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮة وﻳﺮﺳﻤﻮﻧﻬﺎ .
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻲ اﻟﺼﻮر واﻷﺷﻜﺎل واﻟﺮﺳﻮم ﺛﻢ ﻳﺴﺄل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ.
ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺻﻮر اﻟﺪرس وﻣﻠﺨﺼﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﻫﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺪرس

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة العلـــــوم
الصف الرابع االبتدائى
عدد صفحات المادة  24 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

